
“Cu ajutorul lui Dumnezeu și al partenerilor, 
dorim să vedem un proiect de traducere a 
Bibliei început în toate limbile care au nevoie de 
aceasta până în anul 2025.”2025

VIZIUNEA

Rugăciune pentru lucrători

Și le-a zis: „Mare este secerişul, 
dar puțini sunt lucrătorii! Rugaţi 
dar pe Domnul secerişului să 
scoată lucrători la secerişul Său.” 
Luca 10:2 
De ce să ne rugăm Domnului să 
scoată lucrători? Nu știe Domnul 
că e nevoie de lucrători? Nu-i 
pasă Lui de seceriș? Sau nu 
poate El să scoată lucrători fără 
rugăciunile noastre? Dar, de ce ar 
avea El nevoie de noi, în primul 
rând? Pr in aceas tă cerere , 
Dumnezeu ne invită să participăm 
la  misiunea Sa, ne face favoarea 
de a lucra împreună cu El, și de a 
cunoaște inima Lui! În textul din 
L u c a , I s u s s e a d r e s e a ză 

ucenicilor care erau pe punctul de 
a pleca în misiune. Ei erau aceia 
care au cunoscut inima Domnului 
pentru cei pierduți, și marea 
nevoie de lucrători…
Doar cei care sunt deja implicați 
în marele seceriș, se roagă cu foc 
pentru ajutoare; ceilalți nu înțeleg 
pentru ce atâta zarvă pe tema 
misiunii. Dacă fiul cel mare ar fi 
cunoscut dragostea tatălui pentru 
fiul pierdut, s-ar fi dus după fratele 
lui, și povestea ar fi fost diferită.

F r a ț i ș i s u r o r i c a r e a ț i 
experimentat dragostea Domnului 
pentru cei risipitori, și ați fost 
copleș iț i de marele seceriș, 
haideți să rugăm pe Domnul să 

mai ridice lucrători, și biserici care 
să-i susțină. Mai sunt peste 1700 
de popoare care se rătăcesc 
pentru că nu cunosc Scripturile.
Au rătăcit prea mult, departe de 
Domnul Isus…

Ruben Dubei - Director Executiv 
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Familia Pașcalău
Etiopia

Vestea bună din partea familiei Pașcalău este 
că au primit din Coreea de Sud, Noul 
Testament în limba șekkacio în formatul de 
tipărit, proiect pe care Petru l-a ajutat ca și 
exeget.
Traducătorii l-au citit cu atenție și au urmărit 
textul ca să aibă un înțeles corect, urmează 
tipărirea și transportul până în Maașa, iar la 
sfârșitul anului se apreciază că va avea loc 
dedicarea Noului Testament în mijlocul 

poporului Șekkacio. Va fi o zi de sărbătoare și mărturie a faptului că Domnul Isus Hristos a venit ca să fie o 
Lumină în lume, pentru ca oricine crede în El, să nu rămână în întuneric!

În Etiopia, după ultimele cercetări s-au declarat 3,8 milioane de oameni surzi, dar ar putea să fie chiar mai 
mulți. În țară, pentru ei, sunt doar trei școli, în două orașe. Familia Pașcalău a început să se implice în 
procesul traducerii Bibliei în limbajele semnelor.
Petru, împreună cu echipa de traducere în limbajul semnelor etiopian, au reușit să lucreze la mai multe teme 
care acoperă părți din evangheliile Matei și Luca, precum și epistolele Romani și Iacov.

În acest an, la Societatea Biblică din Etiopia, au făcut trei verificări ale traducerii, s-au parcurs șapte teme 
traduse în format video, și verificarea a mers mult mai repede decât s-au așteptat. Perioada de vară, familia 
Pașcalău, o va petrece în România. Rugați-vă ca timpul lor acasă să fie un timp de refacere și reconectare cu 
toți cei care îi susțin!

Familia Taciuc

Papua Noua Guinee
După sosirea lor în Papua Noua Guinee, au 
început și finalizat cu bine cursul de orientare 
care s-a terminat cu o vizită într-un sat din 
apropiere, unde au avut ocazia să fie găzduiți 
de localnici. Scopul a fost acela de a practica 
cât mai mult cunoștințe noi de limbă tok pisin 
și să învețe cât mai multe despre cultura 
locală.

După această experiență, Marius s-a deplasat 
în a doua jumătate a lunii aprilie, în satul 
Arop, într-o zonă de coastă. A avut 

posibilitatea de a ajuta echipele de traducători locali montând un set de panouri solare şi reparând aparatura 
care slujește acolo la menținerea funcționalității calculatoarelor pentru traducerea Scripturii.

În prezent Marius ajută la pregătirea câtorva sisteme video portabile cu acumulatori şi proiector, care slujesc la 
Evanghelizare prin imagini. Se lucrează la studiourile de înregistrări audio care lucrează aproape continuu la 
înregistrarea Evangheliilor în format audio în diferite limbi. În următoarele luni se vor desfășura o serie de 
programe de alfabetizare, pentru a pregăti păstorii bisericilor locale şi traducătorii locali în domeniul utilizării 
calculatorului. Mihaela a fost cooptată în echipa care se va ocupa de acest proiect scurt şi va avea ocazia, 
pentru câteva săptămâni, să ajute şi în acest domeniu și va continua să se implice în repararea şi instalarea 
programelor pe laptopurile traducătorilor şi a celorlalți misionari şi ajută la buna funcționare a bazelor de date 
locale şi a sistemului de email.



Familia Dubei
România & Global
Primul gând de mulțumire pe care îl 
amintim pentru familia Dubei este purtarea 
de grijă a Domnului în timpul operației de 
fibrom prin care a trecut Maria, și perioada 
de recuperare, care a fost rapidă și fără 
complicații.
Apoi mulțumim Domnului pentru copiii lor 
care au încheiat cu bine anul școlar, iar 
acum așteaptă taberele, și să petreacă timp 
cu verișorii si prietenii lor.

Perioada de vară va fi plină de tabere și 
activități în care Ruben și Maria vor fi 
implicați. Ruben călătorește cu ocazii diferite, vizitând 
biserici, proiecte, participând la conferințe, și formând 
parteneriate pentru dezvoltarea mișcării de traducere a 
Bibliei în țară și în lume.
Viziunea asociației, de a vedea un proiect de traducere a 
Bibliei început în toate limbile care încă nu o au, naște și 
crește dorința de a face cunoscută această mare nevoie.
Ultima veste încurajatoare primită de la proiectul de 
traducere a Bibliei Tonga din Zimbabwe, demarat și cu 
ajutorul lui Ruben, este că Evanghelia tradusă și 
propovăduită în limba lor maternă aduce iertare, vindecare 
și eliberare printre oamenii care trăiau fără Dumnezeu. 
Rugați-vă pentru familia Dubei ca înțelepciunea lui 
Dumnezeu să-i călăuzească în toată lucrarea lor!

EVENIMENTE
26 iunie - Prezentare la Institutul 
Teologic Timotheus

3-8 iulie - Tabăra de odihnă

15-21 iulie - Tabăra de misiune

28-29 iulie - Întâlnirea Comitetului 
Național pentru Traducerea Bibliei 
Rroma

Familia Cuceuan
România & Tanzania
Ionuț și Daniela se implică activ în proiectele 
de traducere a Bibliei în limbajele semnelor 
din România și Tanzania. Ionuț comunică 
zilnic cu echipa din Tanzania, lucrând la 
traducerea unor capitole din Romani.
De la ul t ima vizi tă a lui Ionu ț ș i a 
consultantului în februarie, traducerea 
progresează, iar rezultatul promovării lucrării 
în cadrul comunității de auzitori este unul 
roditor. 
Lucrarea de traducere este o mărturie puternică printre comunitățile de surzi necreștini și musulmani, iar surzii 
primesc Cuvântul lui Dumnezeu și sunt dornici să primească tot mai multă învățătură. Pe lângă slujirea zilnică 
de la birou, Ionuț și Daniela s-au înscris la cursuri care fac parte din pregătirea lor pentru a deveni consultanți 
în traducerea Bibliei pentru surzi.
Va urma o perioadă plină de activități pentru ei, participând la tabere, conferințe și vizita lui Ionuț în Tanzania. 
Rugați-vă pentru ei ca familie și pentru slujirea lor, iar Evanghelia care ajunge la inimile comunităților de surzi 
să aducă rod.



Vești de la birou
Se lucrează la un nou site, 
pentru o mai bună comunicare a 
lucrării, și a interacționa mai ușor 
cu prietenii.

La conferința Romiscon s-au 
discutat domenii principale 
pentru împlinirea Marii Trimiteri, 
și una din lucrările prezentate a 
fost traducerea Bibliei, care este 
vitală pentru evanghelizarea 
lumii. 
În Slovacia s-a organizat un 
eveniment car i tab i l numit , 
”Aleargă pentru popoarele fără 
B ib l ie ” unde par t i c ipan ț i i , 
bisericile și oameni de afacere 
au donat pentru traducerea 
Bib l ie i în Kenya. Wycl i f fe 
România planifică un asemenea 
eveniment în Oradea, în luna 
octombrie.
Am început să prezentăm 
importanța traducerii Bibliei și în 
școli Biblice cum ar fi ITP, 
Timotheus și CBEE, pentru că în 
această lucrare sunt căutați, în 
special, oameni cu teologie.

În luna iulie organizăm două 
tabere, una în parteneriat cu 

P I M , p e n t r u r e f a c e r e a 
misionarilor externi și interni, iar 
a doua împreună cu APME, 
unde tinerii sunt introduși la 
lucrarea de misiune. Dacă 
sunteți interesați, contactați-ne.

Proiectul Rroma
Cei nouă candida ț i pentru 
lucrarea de traducere a Bibliei în 
limba rromani, au trecut printr-o 
perioadă de pregătire și testare a 
abilităților și a caracterului, în 
vederea implicării în proiect pe 
termen lung.

Urmează evaluarea activității și 
selectarea celor care se califică 
pentru această mare lucrare. 
Rugați-vă ca Domnul să dea 
înțelepciune și călăuzire celor 
care se vor implica, și astfel 
lucrarea să înainteze. 
Dorim ca și romii să primească 
în sfârșit, în limba lor, Cuvântul 
adevărului, cel dătător de viață, 
prin care Îl pot cunoaște pe 
Domnul Isus.

Proiectul limbajul 
semnelor
P r o c e s u l d e t r a d u c e r e , 
v e r i fi c a r e a t r a d u c e r i i , ș i 
promovarea lucrării de către 
echipele de surzi din Oradea și 
C l u j -Napoca , sun t făcu te 
cunoscute printre comunitățile de 
surzi din România. 
Traducătorii au finalizat pasajul 
biblic al Învierii Domnului și 
continuă traducerea capitolului 2 
din Faptele Apostolilor.
Rugați-vă pentru completarea 
echipei din Oradea cu încă un 
traducător.

ADRESA
Str. Grigore Moisil Nr. 2, 
Oradea, 410602, Bihor

În clădirea „Church of God 
Chaplaincy & Care Center”

Telefon: 0774 – 642 146

Email: info@wycliffe.ro

DONAȚII 
Banca Transilvania  
LEI RO24BTRL00501205N34078XX 
EUR RO96BTRL00504205N34078XX 
USD RO48BTRL00502205N34078XX 

Beneficiar: Asociația Wycliffe România 
SWIFT code: BTRLRO22 
Vă rugăm ca la transfer să menționați scopul donaţiei.

Pentru mai multe detalii și alte metode disponibile 
pentru a dona accesați pagina www.wycliffe.ro/donatii 


